Remiss till logoped vid 10–18 månader
Remiss kan skickas:






När barnet saknar alternativt har sparsamt med joller från 10 månader
När barnet vid 18 månader saknar 8–10 talade ord och/eller uttryck. Ljudhärmande ord
eller läten, så som brum för bil och vov för hund räknas som ord
När barnet inte förstår och följer en enkel uppmaning vid 18 mån ålder. Ex Var är
bilen? Hämta bollen!
När kraftig föräldraoro finns över barnets språkutveckling 10–18 månader
När barnet har ätsvårigheter så ska läkarbedömning ske innan remiss skickas för att
utesluta medicinska orsaker

Om barnet har svårigheter med kommunikation och samspel och/eller när misstanke finns om
generell utvecklingsförsening bör barnet bedömas av BHV-team/BHV-läkare innan remiss
skickas till logoped. Exempel på sådana svårigheter kan vara att barnet inte reagerar på
namnanrop och/eller har avvikande blickkontakt.

Ta hänsyn till vid flerspråkighet


När det gäller barn med flera språk lägg samman alla deras ord/uttryck ex vovve, mjau
= två olika ord. Intervjua föräldrar om barnets kommunikation, språk- och
talutveckling.

Dokument som ska bifogas remiss


Journalkopior från barnhälsovårdsjournalen (BHV journal) angående aktuell
utvecklingsbedömning-ar vid 6, 8, 10 eller 18 månader

Övrigt
Föräldraoro
Om det finns oro hos förälder över språkutveckling så kan du eller de alltid rådfråga logoped

Konsultbedömning – som ett led i en bredare utredning




Konsultbedömning av logoped kan ske som ett led i bredare utredning efter en
medicinsk bedömning av läkare på BUM eller BVC, om sådant underlag krävs som en
del i annan vidare utredning. Konsultbedömning av logoped innebär att barnet bedöms
vid 1–3 tillfällen. Vanligen avslutas utredningen efter detta och inga andra insatser ges.
BHV-journal ska alltid bifogas remissen och det ska framgå att det är en
konsultbedömning som önskas.

Kontakt med förskola


Vid behov kan kontakt med förskolans personal ofta ge ytterligare information om
allmän- och språklig utveckling hos barnet. Kontakt sker efter vårdnadshavares
godkännande.
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Kontaktuppgifter till logoped


Logopeder i Central Barnhälsovård, Göteborg och Södra Bohuslän, kontaktuppgifter
finns på CBHV:s hemsida. https://www.vgregion.se/halsa-ochvard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/central-barnhalsovard/



Logopedimottagning barn och ungdom Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus har
telefontid för rådgivning till föräldrar med flera, torsdagar klockan 08:00-09:00, telefon
031-342 61 85
https://www.sahlgrenska.se/omraden/omrade-1/neurologi-psykiatrihabilitering/enheter/logopedimottagning-barn-och-ungdom/



Kontakt med Logopeder i Södra Bohuslän v g se de olika Barn och ungdomsmedicinska
mottagningarnas respektive telefonnummer
https://www.vgregion.se/f/regionhalsan/om-regionhalsan/vara-verksamheter/forpatienter/barn--och-ungdomsmedicinsk-mottagning/
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